
  

 -דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות: "הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל   שם הדוח:
המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל", "התנועה הערבית להתחדשות" 

עד  1.1.16ולתקופה  31.12.15עד  1.4.15ו"רשימת האיחוד הערבי" בכנסת העשרים לתקופה 
31.12.16 

  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:
 2018- חהתשע"  שנת פרסום:

  
     
  

  

   שניפרק 
  נתונים על תרומות שקיבלו הסיעות 

 בתקופות השוטפות
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  תרומות שקיבלו הסיעות בתקופות השוטפות

  ש"ח ומעלה) 1,000 -(מ

המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל

  הפועל המזרחי בארץ ישראל 

2015  

  סכום תרומה בש"ח  יישוב  שם פרטי  שם משפחה

 2,300 ירושלים דוד אביב

 2,300 ירושלים עידו אביב

 1,000 ראשון לציון צביקה אייזנברג

 2,300 רמת גן אמוץ אליאש

 1,150 יחיעם אנט אסקיה

 2,300 חיפה שי בלומנטל

 2,300 ירושלים אלי בן דהן

 2,300 אלון מורה דוד בן ציון

 2,300 גבעת שמואל אילן גיפמן

 2,300 חיפה פז גליקמן

 2,300 שוהם יואב ויס

 2,300 יפו-תל אביב יובל טל

 2,300 ירושלים דניאל טרופר

 2,300 קרני שומרון עמיחי יוזן

 2,300 ירושלים זלי יפה

 2,300 רמת השרון מרדכי יאיר כהן

 2,300 פתח תקווה גיל מזרחי

 2,300 פתח תקווה אשר מייבסקי

 2,300 קריית אתא אריה מייזלס

 2,300 ראשון לציון עינב מנחם

 2,300 פתח תקווה יעקב מנקין

 1,150 רחובות אפרת נגר

 1,150 רחובות מיכל נגר

 2,300 גבעת שמואל שלמה נס

 1,000 בני ברק יעקב סולר

 1,150 כוכב השחר אלדד עוזרי

 1,150 כוכב השחר מיכל עוזרי

 2,300  פתח תקווה חיים פרוייליכמן

 2,300 רעננה אריה פרידמן
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  סכום תרומה בש"ח  יישוב  שם פרטי  שם משפחה

 2,300  יפו-תל אביב יוסי פריימן

 1,150 שדרות קובי פריינטה

 1,150 שדרות יוסי פריינטה

 1,150 אלעד נתן קדם

 2,300 רעננה אבנר קינל

 2,300 רעננה קרולינה קלינמן

 2,300 גבעת שמואל רונן רחמים

 2,300 גבעתיים יהודה שטרן

  


